
 
 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWÓWIENIA 
 

ŚWIADCZENIE USLUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY OB EJMUJĄCE PROF ILAKTYCZNE BADANIA 

LEKARSK I E  PRACOWN IKÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEW ICZ — INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ  

 

 

Znak sprawy: SZ.26.3.2022/ZO 
 

 
Przedmiotem zamówienia są: 

 

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, 
okresowe, kontrolne) pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
w okresie 2 lat. 

 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń  lekarskich  wydawanych  
dla celów  przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 Nr 69, poz. 332, z późn. zm.), w 
szczególności: 

1) Wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich — wstępnych, okresowych i kontrolnych 
zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi”. 

2) Wydawania orzeczeń lekarskich dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach 
wykonawczych. 

3) Udzielania innych świadczeń zdrowotnych, do których zapewnienia w myśl odrębnych przepisów 
jest zobowiązany pracodawca. 

4) Zapewnienie udziału lekarza sprawującego  profilaktyczną opiekę zdrowotną  nad  
pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego. 

Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze tj. od poniedziałku do 
piątku od godziny 7:00 do godziny 16:00. 

 

Organizacja świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy: 

1. Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania wystawionego przez 
Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 
1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2016 poz. 2067 z późn. zm.), 

2. Badania wstępne i okresowe wykonywane będą po telefonicznym, elektronicznym lub osobistym 
zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań, termin 
rozpoczęcia badania zaproponowany przez Wykonawcę nie może przekraczać okresu 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby. 

3. Badania wstępne i okresowe zakończone będą niezwłocznie, nie później niż następnego dnia 
roboczego po dniu rozpoczęcia badań, w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania 
specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla 
prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin 
oczekiwania na te badania nie przekroczy 7 dni roboczych. 

4. Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia stwierdzającego: 

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub 

2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. 

 

 
Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Miejsce realizacji: Warszawa - Żoliborz, Śródmieście, Powązki 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

Dane o zatrudnieniu na dzień 10 marca 2022 r. 

 

 

Struktura zatrudnienia w Sieci Badawczej Łukasiewicz —  Instytucie  Mechaniki  Precyzyjnej  

wg  wieku  i  płci: (Stan na 10 marca 2022 r.) 

 

WIEK KOBIETA MEZCZYZNA RAZEM: 

20 lat — 25 lat 3 4 7 

26 lat — 30 lat 6 5 11 

31 lat — 35 lat 2 3 5 

36 lat — 40 lat 7 3 10 

41 lat — 45 lat 8 8 15 

46 lat — 50 lat 10 7 17 

51 lat — 55 lat 2 7 9 

56 lat — 60 lat 3 6 9 

61 lat — 65 lat 1 6 7 

66 lat — 70 lat 10 18 28 

Ogółem: 59 81 118 

 
Informacja o czynnikach narażania pracowników Sieci Badawcza Łukasiewicz — Instytutu 
Mechaniki Precyzyjnej wraz z ich zakresem ilościowym 

 

 
Lp. Czynnik narażenia Liczba 

pracowników 

1. Obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie 96 

2. Praca na wysokości I -3 m 12 

3- Transport roczny (dorywczo) 9 

4. Praca na wysokości powyżej 3 m 4 

5. Rozpuszczalniki organiczne 45 

6. Kontakt z substancjami szkodliwymi dla zdrowia (odczynniki) 58 

7. Pyły biblioteczne 9 

8. Określone czynniki biologiczne zakaźne 5 

9. Kontakt z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego 7 

10. Promieniowanie jonizujące 27 

11. Pola elektromagnetyczne 27 

12. Halas słyszalny 80-85 dB 23 

13. Wibracje miejscowe (kończyny górne) 2,5 — 2,8 m/s kw 20 

Usługi dodatkowe 
14. Badania psychotechniczne — kierowcy 1 

15. Prace związane z użyciem materiałów wybuchowych: 
W tym: 

- specjalistyczne badania psychiatryczne 

- specjalistyczne badania psychologiczne 
podstawa prawna:  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 października 2019 

r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia 
psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub 
kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy 

wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
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Osoby zatrudnione na poszczególnych 

stanowiskach 

 

 
1. Osoby zatrudnione w pionie badawczym — 45 

osób w tym: 

  

 

a) narażone na działanie wysokich temperatur — 3 

b) narażone na działanie promieniowania jonizującego — 25 

c) obsługujące urządzenia techniczne wymagające dodatkowego przeszkolenia — 21 

d) narażone na działanie pola elektromagnetycznego — 25 

e) pracujące z monitorami ekranowymi — 45 

 
2. Osoby zatrudnione w pionie wsparcia — 73 osób 

 

a) kierujące personelem — 8 

- stres, praca w nienormowanym czasie pracy, praca z monitorem ekranowym, dyspozycyjność 

b) pozostali — 65 

- praca z monitorem ekranowym, w tym obsługa — 45 osoby 

c) sprzątaczki - 4 

- kontakt z detergentami i inna chemią gospodarczą, przemieszczanie umiarkowanych ciężarów, kontakt 
z materiałem biologicznym 
d)- elektrycy - 2 

- pole elektromagnetyczne , praca na wysokości do 3m 

e) hydraulicy — 1 

- kontakt z materiałem biologicznym, zagrożenie zakażeniem WZW typu A i C 

f) kierowca - 1 

- czynniki wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym, kontakt z produktami 
ropopochodnymi, praca w wymuszonej pozycji, 

g) pracownicy obsługi — 8 

obsługa urządzeń mechanicznych, narażenie na zakażenie tężcem, przemieszczanie ciężarów zgodnie 

z normą, w tym kierujący wózkiem widłowym – 2 

 

Fluktuacja kadr w roku 2021 wyniosła 26. 

 

 


